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ΘΕΜΑ 1ο 

1.1. Να επιλέξετε στα παρακάτω ερωτήματα και προτάσεις τη σωστή απάντηση 

1. Διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου (ΝaΟΗ) έχει περιεκτικότητα 5% w/v. Πόσα
γραμμάρια διαλυμένης ουσίας περιέχονται σε 800mL του διαλύματος;

α. 10g 
β. 5g 
γ. 40g 
δ. 30g 

 (μονάδες 5) 

2. Ποιο από τα επόμενα αέρια έχει μεγαλύτερο όγκο σε STP συνθήκες;
α. 1 mol μορίων SO3  
β. 1 mol μορίων CO2 
γ. 3 mol ατόμων Ne 
δ. 2 mol μορίων H2  

(μονάδες 5) 

3. Κατά την ανάμειξη διαλύματος (ΝΗ4)2CΟ3 με διάλυμα KΟΗ πραγματοποιείται
αντίδραση μεταξύ των δύο ουσιών, διότι:

α. οι βάσεις αντιδρούν με τα άλατα 
β. παράγεται υδροξείδιο του αμμωνίου
γ. ελευθερώνεται αέρια αμμωνία
δ. παράγεται ανθρακικό άλας

(μονάδες 5) 

4. Ένα άτομο έχει 5 ηλεκτρόνια σθένος. Ο πιθανός ατομικός αριθμός του στοιχείου
αυτού είναι:

α. 25 
β. 15 
γ. 5 
δ. 8 

(μονάδες 5) 
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1.2. Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή ως λανθασμένη (Λ) την καθεμιά από τις παρακάτω 
προτάσεις. 

 

α. Υπάρχουν μείγματα με ένα συστατικό. 
β. To στοιχείο φώσφορος, 15P, βρίσκεται στην 15η (VA) οµάδα και στην 3η περίοδο του 

Π. Π. 

γ. Όταν σχηματίζεται ομοιοπολικός δεσμός έχουμε αμοιβαία συνεισφορά 
ηλεκτρονίων.  

δ. Μια αντίδραση ονομάζεται αποσύνθεση όταν οδηγεί στο σχηματισμό απλούστερων 
χημικών ενώσεων από τις αρχικές. 

ε. Η μονάδα μέτρησης του γραμμομοριακού όγκου είναι το L. 
 

(μονάδες 5) 
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ΘΕΜΑ 3ο  

 

3.1. Σε 100mL αλατόνερου περιέχονται 5g NaCl. Αν το διάλυμα έχει πυκνότητα 1,25g/ml 
ποια η %w/w περιεκτικότητα του; 

 
(μονάδες 10) 

 

3.2. Για το άτοµο του καλίου, δίνεται ότι έχει Α=39 και Ζ=19 

 
α. Να αναφέρετε πόσα πρωτόνια, πόσα νετρόνια και πόσα ηλεκτρόνια 

υπάρχουν στο ιόν του καλίου (Κ+). 

(μονάδες 3) 

 

β. Να κάνετε την κατανοµή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες για το ιόν του 
καλίου. 

(μονάδες 4) 

 

γ. Να εξηγήσετε τον τρόπο σχηµατισµού της ένωσης µεταξύ του Κ και του 9F 
και να γράψετε τον χηµικό τύπο της ένωσης και να την χαρακτηρίσετε ως 
ομοιοπολική ή ιοντική. 

(μονάδες 4) 

 

 

3.3. Να βρεθούν οι αριθμοί οξείδωσης των στοιχείων του αρσενικού (As) και του θείου (S) 
στις παρακάτω ενώσεις. 

 
α. Mg3(AsO3)2 
β. Al(HSO4)3 

 

(μονάδες 4) 




